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 آلیة جدیدة لتنفیذ اتفاق الریاض واالنتقالي یتخلی عن اإلدارة الذاتیة  

 دعوة أمریکیة جدیدة لحل األزمة الخلیجیة  

 وزیر الخارجیة السعودي ملصر وتونس والجزائر   جولة  

 مهمة قطریة جدیدة يف ملف مفاوضات السالم السودانیة   

 رة ملك األردن لدولة اإلمارات زیا  

 ترکي کویتي یلع مستوى وزراء الخارجیة   اجتماع  

 لقاءات عسکریة أمریکیة قطریة متعددة  
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، وذلك من خالل ثالث دوائر: 2020من شهر يوليو  الثا�يتناول التقرير أهم تطورات املشهد الخليجي الخارجي خالل النصف 
الدولية. -اإلقليمية، والخليجية -الخليجية، والخليجية-الخليجية   

 الخليجيالمرصد 

تطورات مشهد  یرصد ویحلل

الخلیج العربي وعالقاته 

 .الداخلیة والخارجیة

 ابـطارق دی: إعداد

 

 "وعى صناع الوعي"

، مضامینو ،إعالمیةخدمات "

 تقاریر رصدیة ومعلوماتیةو

  "الکتبونشر  وطبع، وتحلیلیة

 املشرف العام

 املرصد بوابات

 المرصد المصـرى

 يالمرصد المغارب
 املرصد منصات

 facebook.com/AlMarsad 

 twitter.com/Almarsad_uk 

 Al Marsad 

 @Al Marsad 

 +905466624440 
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 هذا العدد 
تجديد الواليات املتحدة دعوتها طريف األزمة الخليجية لحلها، ومدى  الخليجية، وكان أبرزها  -أوالً: التطورات الخليجية

 األطراف نحو الحل قبل إجراء االنتخابات األمريكية الرئاسية يف نوفمرب املقبل. قدرة الواليات املتحدة عىل دفع 

اإلعالن عن آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتخيل  اإلقليمية، في� يتصل بالدائرة العربية،  -ثانياً: التطورات الخليجية

ة للوساطة ب� االنتقايل  يالقاهرة يف األزمة اليمن املجلس االنتقايل الجنويب عن اإلدارة الذاتية ملحافظات الجنوب، وتدخل  

وجولة وزير الخارجية السعودي لدول مرص والجزائر وتونس، وتركيز التباحث حول امللف الليبي. واستك�ل  .  والحكومة

همة.  ن لإلمارات وسياقات تلك الزيارة املدوزيارة ملك األر   الدوحة دورها القديم يف ملف مفاوضات السالم يف السودان.

اللقاء الرتيك القطري عىل مستوى أما في� يتصل برتكيا، فتربز  سطنبول.  إ ولقاء وزير الخارجية القطري بفايز الرساج يف  

   وزراء الدفاع، واالجت�ع الرتيك الكويتي بتقنية الفيديو.

الجانب القطري عىل املستوى   الواليات املتحدة، وتعدد لقاءاتها معالدولية: وقد متثلت يف  -ثالثاً: التطورات الخليجية

 لقاءات مع مسؤول� عسكري� أمريكي�، منهم لقاءان قام به� أم� قطر. 4العسكري، شمل 

 الخلیجیة -أوًال، التطورات الخلیجیة
 

 دعوة أمریکیة جدیدة لحل األزمة الخلیجیة 
، اعترب املبعوث األمرييك الخاص  2020يوليو    26يف  

أن األزمة الجارية ب� دول  بشأن إيران براين هوك،  

وهو   ينبغي  م�  أطول  "استمرت  العريب  الخليج 

مبصالحنا اإلقليمية املشرتكة    -يف نهاية املطاف  -يرض

"إنهاء   أن  االستقرار واالزدهار واألمن". وأضاف  يف 

لكل   الج�عية  املصالح  سيعزز  الخالف  هذا 

سينا  أنه  إىل  أشار  ك�  الخالف  قأطرافه".  ش 

امل مع  توجه  الخليجي  والتي  الكويت،  يف  سؤول� 

 .  1إليها بعد الدوحة

جدير بالذكر أن شبكة فوكس نيوز األم�كية قد أشارت إىل عرقلة اإلمارات اتفاق تم التوصل إليه األسبوع املايض،  

وية  بوساطة أم�كية لحل األزمة الخليجية. وأملحت إىل أن االتفاق كان سيفتح األجواء الخليجية أمام الخطوط الج

 

 

 الرابط )، 7/2020/ 29(تاریخ الدخول: ، 7/2020/ 26، الخلیج الجدید، مبعوث أمریكي: النزاع الخلیجي استمر أطول مما ینبغي 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D9%8A
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مليون دوالر تتقاضاها طهران سنوياً لقاء عبور الط�ان    133القطرية، وسيحرم إيران بالتايل من عائدات مالية بقيمة  

القطري يف أجوائها. وكانت صحيفة وول سرتيت جورنال قد أفادت يف الشهر املايض إىل أن إدارة ترامب تضغط عىل  

 .  1عىل عبور طائرات الخطوط الجوية القطرية يف أجوائه�السعودية واإلمارات لوقف الحظر الذي تفرضانه 

الخليجية نحو مسار إيجايب قبل عقد االنتخابات   القدرة عىل تحريك األزمة  الواليات املتحدة سيكون لها  ال يبدو أن 

 الرئاسية املقررة يف نوفمرب املقبل.

  

 ثانیًا، التطورات الخلیجیة اإلقلیمیة  
 ة عربی ال ةخلیجیال_1

 اليمن (أ) 

 آلیة جدیدة لتنفیذ اتفاق الریاض واالنتقالي یتخلی عن اإلدارة الذاتیة
، أعلن رئيس الوزراء اليمنى مع� عبد امللك، أنه بحث مع نظ�ه املرصي مصطفى مدبويل، "اتفاق 2020يوليو    19يف  

وم من اإلمارات، اتهامات باملسؤولية عن عدم الرياض"، الذي تتبادل الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل الجنويب، املدع

تنفيذه. وذلك بالتزامن مع مشاورات مستمرة يف العاصمة السعودية بشأن سبل تنفيذ االتفاق وتشكيل حكومة �نية  

يوليو، قدمت السعودية للحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل، آلية لترسيع العمل بـاتفاق الرياض، عرب   28. ويف 2جديدة

 : 3اط تنفيذية تتضمننق

 استمرار وقف إطالق النار والتصعيد ب� الطرف�، وإعالن املجلس االنتقايل التخيل عن اإلدارة الذاتية.  

تشكيل حكومة كفاءات سياسية خالل  بتعي� محافظ ومدير أمن ملحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني   

 يوماً. 30

خارج املحافظة، وفصل قوات الطرف� يف (أب�) وإعادتها إىل مواقعها  خروج القوات العسكرية من عدن إىل   

 السابقة. 

 

 

 الرابط )،  2020/ 29/7، (تاریخ الدخول: 2020/ 9/7فوكس نیوز: اإلمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أمیركیة إلنھاء حصار قطر، الجزیرة نت،   1

 الرابط )، 2020/ 29/7الدخول: (تاریخ، 19/7/2020، األناضول، في القاھرة.. رئیس وزراء الیمن یبحث "اتفاق الریاض" المتعثر 2

)،  29/7/2020(تاریخ الدخول: ،  2020/ 28/7ق األوسط،  ، الشرالسعودیة تقدم للحكومة الیمنیة و«االنتقالي» آلیة لتسریع تنفیذ «اتفاق الریاض» 3
 ابط الر
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1/1915671
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1/1915671
https://aawsat.com/home/article/2417826/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2417826/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB
https://aawsat.com/home/article/2417826/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%C2%AB%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%C2%BB


  

 

4 | P a g e  

 المرصد الخليجي 
 July 2020 31 || 019العدد 

 

 

 

 

 

 

إصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة ب� الش�ل والجنوب مبن فيهم الوزراء املرشحون من املجلس   

تن استك�ل  يف  واالستمرار  (عدن)  يف  عملهم  مهام  يبارشوا  وأن  ذلك،  إمتام  فور  الجنويب،  اتفاق  االنتقايل  فيذ 

 الرياض يف كافة نقاطه ومساراته. 

وسبق أن اشرتط الرئيس عبد ربه منصور هادي إلغاء املجلس االنتقايل إعالنه اإلدارة الذاتية يف املحافظات الجنوبية؛  

الذاتية للمحافظات  يوليو، تخليه عن حكم اإلدارة    29. وبالفعل أعلن املجلس االنتقايل يف  1من أجل تنفيذ اتفاق الرياض 

 . 2أشهر من إعالنه حك� ذاتيا فيها، ألجل تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد املواجهة مع الحوثي� 3الجنوبية، بعد نحو 

وبين� يرى البعض أن التطور املتعلق بتدخل القاهرة عىل خط األزمة اليمينية يف الجنوب، ودفعها بجانب السعودية 

الجنوب، وما أفىض إليه من اإلعالن عن آلية جديدة لترسيع تنفيذ اتفاق الرياض، وأخ�ا إعالن   واإلمارات نحو إنهاء أزمة

االنتقايل التخيل عن اإلدارة الذاتية، يأيت يف سياق القلق م� تردد مؤخراً عن احت�لية تدخل تركيا يف األزمة اليمنية،  

نب حزب التجمع اليمني لإلصالح املحسوب عىل ج�عة  خاصة وأن لديها جمعيات خ�ية وإغاثة مؤثرة يف اليمن، بجا 

اإلخوان. وبالتايل أرادت مرص والسعودية واإلمارات قطع الطريق أمام هذه املحاوالت. يف املقابل يرى البعض اآلخر أن 

ق املتوسط تركيا ليست لديها الرغبة وال اإلمكانية يف التدخل يف األزمة اليمينة، يف ظل فتح العديد من الجبهات، يف رش 

 وليبيا وسوريا.  

 

 

 

 

 

بضمانات 1 یطالب  وھادي  لالنتقالي  مھمة  ومناصب  حقائب  الریاض..  التفاق  جدیدة  نت،  صیغة  الجزیرة  (تاریخ  2020/ 28/7،   ،
 الرابط )، 29/7/2020الدخول: 

الذاتیة  2 اإلدارة  عن  یتخلى  واالنتقالي  جدیدة  كفاءات  وحكومة  الریاض  اتفاق  لتنفیذ  آلیة  نت،  الیمن..  الجزیرة  (تاریخ  2020/ 29/7،   ،
 الرابط )، 29/7/2020الدخول: 

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/28/%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/29/%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%85%d9%86-11
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السراج   لقاء وزیر الخارجیة القطري بفایز  
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، يف مدينة بز الرساج،  يرئيس املجلس الرئايس للحكومة الليبية فا  التقى

الرتكية الجانبان  .  إسطنبول  اوأكد  لألزمة  عىل  السيايس  األمن،  لحل  مجلس  وقرارات  الصخ�ات،  التفاق  وفقا  الليبية 

 .  1البلدينك� اتفقا عىل تفعيل عالقات التعاون ب� . ومخرجات مؤمتر برل�

يف حربها الدائرة    الوطني املعرتف بها دولياً   يأيت اللقاء كرغبة قطرية يف تقديم دعم سيايس ودبلومايس لحكومة الوفاق

خليفة حفرت. إذ انتقلت سياسة املحاور اإلقليمية للساحة الليبية ب� محور تريك قطري يدعم حكومة الوفاق    قوات  ضد

 حفرت.  ميليشياتومحور مرصي إمارايت سعودي فرنيس رويس يدعم  الرشعية

 

 

 

 

 

 الرابط )، 7/2020/ 29(تاریخ الدخول: ، 24/7/2020، األناضول، اتفاق قطري ـ لیبي على تفعیل التعاون الثنائي 1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%8a-%d9%80-%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d9%81%d8%b9%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a/1920514
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 مصر ) ج(

صر وتونس والجزائر جولة وزیر الخارجیة السعودي مل  
، حيث استقبل وزير الخارجية املرصي سامح شكري، نظ�ه السعودي 2020يوليو    17انطلقت تلك الجولة من مرص يف  

وأبرز   البلدين،  ب�  الثنايئ  التعاون  أهم قضايا  الجانبان  بالقاهرة، وبحث  التحرير  بن فرحان"، يف قرص  "فيصل  األم� 

يوليو زيارة بن فرحان   28. تالها يف 1املستجدات والتحديات عىل الساحت� اإلقليمية والدولية، عىل رأسها األزمة الليبية

للجزائر، التقى فيها بالرئيس الجزائري عبد املجيد تبون، حيث أكد وزير الخارجية السعودي عىل أن هناك توافقا وتطابقا  

. ويف نفس اليوم قام بن  2يف وجهات النظر ب� بالده والجزائر حول امللف الليبي، مؤكدان عىل الحل السلمي لألزمة

ن بزيارة لتونس، التقى فيها الرئيس التونيس قيس سعيد، وخاللها تم التأكيد أيضا عىل تطابق رؤية البلدين تجاه  فرحا

 . 3األزمة الليبية ورضورة الحل السيايس

وبالتايل تحاول السعودية عرب هذه الجولة املكوكية ض�ن الدعم السيايس من دولتي تونس والجزائر ملوقفها من األزمة، 

مثل بدعم قوات خليفة حفرت. أو عىل األقل ض�ن حياده� بعيداً عن املوقف الرتيك الداعم لحكومة الوفاق. خاصة  املت

بدعم تريك نحو دخول رست والجفرة، مع   الرشعية  الوفاقحكومة  وأن األزمة تزداد توتراً يوماً بعد يوم، يف ظل سعي  

 دخل املرتقب.ة إماراتية لهذا الترفض ومواجهة روسية فرنسية مرصي

 

 

 

 الرابط )، 29/7/2020(تاریخ الدخول: ، 27/7/2020، الشرق األوسط،  وزیرا خارجیة السعودیة ومصر یبحثان المستجدات اإلقلیمیة والدولیة 1

 الرابط )، 7/2020/ 29، (تاریخ الدخول: 7/2020/ 28الشرق األوسط،  ، جزائري حول الملف اللیبي  -توافق سعودي  2

 الرابط)،  2020/ 29/7، (تاریخ الدخول: 28/7/2020الشرق األوسط،  ،  قفنا متطابقة مع تونس بشأن األزمة اللیبیةوزیر الخارجیة السعودي: موا 3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://aawsat.com/home/article/2414336/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2414336/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2414336/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://aawsat.com/home/article/2416881/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://aawsat.com/home/article/2417051/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 مهمة قطریة جدیدة يف ملف مفاوضات السالم السودانیة   
جرى مطلق القحطا�، املبعوث الخاص ، أ 2020يوليو    23يف  

والوساطة   اإلرهاب  ملكافحة  القطري  الخارجية  لوزير 

جنوب   دولة  عاصمة  بجوبا  مشاورات  املنازعات،  وتسوية 

مفاوضات   حول  بالسودان  الخاصة  السودان. السالم  دولة 

الزيارة   تلك  رئيس جنوب وخالل  من  كالً  القحطا�  التقى 

سبل   لبحث  الثورية،  والجبهة  ميارديت،  سلفاك�  السودان 

. جدير بالذكر أن قطر قد 1الوصول إىل اتفاق سالم السودان

، اتفاق سالم يف دارفور وقعت عليه  2014يوليو    14رعت يف  

إحالل السالم هو أحد أبرز امللفات امللحة يف مرحلة  . إن ردة، بين� رفضته حركات التمرد الرئيسيةالحكومة وحركة متم

شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خاللها السلطة كل    39أغسطس املايض، وتستمر    21انتقالية بدأت بالسودان، يف  

 . 2حراك الشعبي من املجلس العسكري وقوى "إعالن الحرية والتغي�"، قائدة ال 

ول يتعلق بالسودان يف ظل الحكومة الجديدة ما بعد البش�، والتي تحاول نسج  �كن قراءة هذا الخرب يف سياق�، األ 

الذي تدعم فيه السعودية  الوقت  عالقات متوازنة ب� املحاور اإلقليمية مع ميل أكرب لإلمارات والسعودية. لذلك يف 

لجديد، فإن تلك الحكومة الزالت تحافظ عىل عالقات جيدة وتواصل سيايس ودبلومايس  واإلمارات بشكل رئييس الحكم ا

مع قطر وتركيا. واألخ�تان حريصتان عىل عدم خسارة السودان كدولة محورية مشاطئة للبحر األحمر وبوابة أفريقيا 

لله السويدي، سكرت� ثا� لدى الوفد  عبد ا  الرشقية، وبوابة القرن األفريقي الش�لية. ويف هذا السياق �كن قراءة دعوة

إىل استك�ل رفع جميع العقوبات االقتصادية عن السودان، ورفع اسمه يوليو املايض،    17يف    الدائم لدولة قطر بجنيف

 . 3من قامئة الدول الراعية لإلرهاب

قطر يف أحد أدوارها املركزية عىل الثا� يتعلق بقطر، ودورها اإلقليمي املتصاعد، برغم حجمها الصغ� كقوة. وتركز  

لعب دور الوساطة يف النزعات املختلفة، فبعد نجاح وساطتها ب� الواليات املتحدة وحركة طالبان، تسعى اآلن لحل  

دون الدولة يف الداخل السودا�، وهو دور مكمل لدور سابق    األزمة السودانية املعقدة املتعلقة بالحركات املسلحة ما

 مللفلها يف ذات ا
 

 

 

 الرابط)،  30/7/2020(تاریخ الدخول:،  2020/ 26/7، الخلیج أون الین،  اتفاق طالبان وواشنطن.. ھل تنجح قطر في إحالل السالم بالسودان؟بعد   1

 الرابط )، 30/7/2020، (تاریخ الدخول: 2020/ 26/7الخلیج أون الین،  ، مبعوث قطري یبحث مفاوضات السالم السودانیة في جوبا 2

 الرابط )، 7/2020/ 30(تاریخ الدخول: ، 7/2020/ 17، الخلیج أون الین،  اإلرھابقطر تدعو لرفع العقوبات عن السودان وإزالتھ من الئحة   3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9F
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AB-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
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 زیارة ملك األردن لدولة اإلمارات 
خالل زيارة قام بها    بالعاهل األرد� امللك عبدالله الثا�،  يدمحمد بن زا  ، التقى ويل العهد السعودي2020يوليو    22يف  

الفلسطينية ورغبة نتنياهو يف ضم  . و�كن قراءة هذه الزيارة يف عدة سياقات، األوىل القضية  1األخ� لدولة اإلمارات

أجزاء من الضفة الغربية، ووفقا ملوقف األردن واإلمارات الرسمي واملعلن فكال الطرفان يرفضان تلك الخطوة. الثانية  

تأيت الزيارة بعد زيارة وزير الخارجية املرصي لألردن، والحديث عن احت�لية قيام األردن بدور الوساطة ب� مرص وتركيا  

ئة بينه� يف ليبيا، عالقة أبوظبي بهذا املتغ� يأيت من كون اإلمارات أحد األطراف الفاعلة يف األزمة الليبية، ومن  للتهد

مترتسها مع مرص يف ذات املحور اإلقليمي. السياق الثالث كون الزيارة تأيت بعد قرار األردن بحظر وغلق ج�عة اإلخوان  

تنطلق من كونها يف حرب إقليمية شاملة وصفرية مع اإلسالم السيايس وباألخص  املسلم� فرع األردن، عالقة اإلمارات  

عىل تضامن اإلمارات مع األردن يف اإلجراءات والخطوات التي وهو ما يفرس تأكيد بن زايد    ،ج�عة اإلخوان املسلم�

 . جاه ج�عة اإلخواندن تيف إشارة لإلجراءات التي اتخذتها األر  ،2يتخذها لض�ن املحافظة عىل أمنه واستقراره

 

 

 

 

 

 الرابط )، 30/7/2020، (تاریخ الدخول: 22/7/2020العین اإلخباریة، ،  لقاء ولي عھد أبوظبي بالعاھل األردني.. تعزیز للتعاون واألخوة 1

 الرابط )، 30/7/2020(تاریخ الدخول: ، 23/7/2020، حفریات، حول ماذا تمحور لقاء ملك األردن وولي عھد أبو ظبي؟ 2

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://al-ain.com/article/abu-dhabi-crown-prince-meeting-jordanian-monarch
https://hafryat.com/ar/blog/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A%D8%9F
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 الترکیة ةخلیجیال_2

 لقاء ترکي قطري یلع مستوى وزراء الدفاع
يف مقر   وزير شؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية،  وزير الدفاع الرتيك خلويص أكار، استقبل  2020يوليو    20يف  

وبحثا خالل اللقاء العالقات الثنائية ب� البلدين، والشؤون اإلقليمية، والعمل املشرتك يف    ،وزارة الدفاع الرتكية يف أنقرة

 . 1، مع الرتكيز عىل امللف الليبيمجايل الدفاع واألمن

يوليو املايض، والتقى فيها بأم�    2تأيت هذه الزيارة بعد زيارت� األوىل للرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان لدولة قطر يف  

. وتعرب تزايد تلك 3يوليو  19. الثانية زيارة وزير الدفاع الرتيك أيضا لقطر ولقاء األم� متيم يف  2الشيخ متيم بن حمد  قطر

اللقاءات عن حجم وطبيعة العالقات الرتكية القطرية يف الوقت الحايل، وغلبة الطابع العسكري عىل الزيارات سواء من  

عن تركيز الطرف� حول امللف الليبي، باعتباره له األولوية كملف مشرتك يقف  حيث املسؤول� أو جدول األع�ل ليعرب

 فيه الطرفان عىل نفس األرضية يف دعم حكومة الوفاق الليبي.

 

 

 

 

 )، الرابط2020/ 30/7(تاریخ الدخول: ،  7/2020/ 20، األناضول،  وزیرا الدفاع التركي والقطري یبحثان بأنقرة العالقات الثنائیة والعمل المشترك  1

 الرابط )، 2020/ 7/ 30یخ الدخول: ، (تار7/2020/ 2أردوغان في قطر الیوم بأول زیارة لھ للخارج منذ بدء تفشي كورونا، آر تي عربي،  2

 الرابط )، 7/2020/ 30، (تاریخ الدخول: 19/7/2020، الجزیرة نت، أمیر قطر یلتقي وزیر الدفاع التركي في الدوحة  3

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://arabic.rt.com/middle_east/1130112-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/19/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
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ترکي کویتي یلع مستوى وزراء الخارجیة  لقاء  
، ضمن الجولة السابعة من املشاورات  تركيا والكويتعرب تقنية الفيديو، ب� وزاريت خارجية    ، عقد لقاء 2020يوليو    20  يف

السياسية املشرتكة، وشارك يف االجت�ع كل من وليد الخبيزي، مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، والسف� 

والسف�ة الرتكية لدى الكويت،  ، سادات أونال،  الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، ومساعد وزير الخارجية الرتيك

كويتاك و عائشة هالل  عىل    أكد.  بالطرق  الطرفان  املنطقة  يف  الراهنة  األزمات  حل  إىل  الرامية  املساعي  دعم  أهمية 

 . 1الدبلوماسية

، سواء عرب دعمه قطر يف إن أهم تلك األزمات هي األزمة الخليجية والليبية، وبين� تعد تركيا طرفاً أصيال يف كال األزمت�

مواجهة السعودية واإلمارات ومرص، أو دعمه حكومة الوفاق يف مواجهة قوات الرشق بقيادة خليفة حفرت. فإن الكويت  

تتبني موقفاً محايداً يف كال األزمت�. وبين� تقوم بدور الوساطة يف األزمة الخليجية، فهل �كن أن يعد هذا اللقاء ضمن 

دوافعه هو   الخليجية،  أحد  الليبية ك�  األزمة  أيضا يف  الوساطة  بدور  للقيام  السعي  الخط، ع�  الكويت عىل  تدخل 

يتعلق بالوساطة ب� مرص وتركيا وتهدئة األوضاع بينه�. خاصة وأن الكويت تتمتع بعالقات جيدة مع طريف    باألخص ما 

 األزمة الليبية ك� الخليجية؟. 

 
 

 

 

 

 الرابط )، 7/2020/ 30(تاریخ الدخول: ، 20/7/2020، األناضول، تركیا والكویت تؤكدان أھمیة حل أزمات المنطقة "دبلوماسیا"  1

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7/1916840
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7/1916840
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a3%d9%87%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%84-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a7/1916840
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 الخلیجیة الدولیة  التطوراتثالثًا، 
 الوالیات املتحدة  _1 

أمریکیة قطریة متعددةعسکریة لقاءات   
بحث أم� قطر الشيخ ،  2020يوليو    16يف  

حم بن  املركزية   دمتيم  القيادة  قائد  مع 

ماكينزي،    ةاألم�كي كينيث  أول  الفريق 

والدفاعي العسكري  ذلك  .  التعاون  جاء 

بالعاصمة   البحر  قرص  يف  لقائه�  خالل 

الدوحةالق تاله يف  طرية  لقاء    17.  يوليو، 

مع   ماكينزي  القوات جمع  أركان  رئيس 

. املسلحة القطرية، غانم بن شاه� الغانم

التي تتخذ من قطر مقرًا لها، بقيادة الفريق ،  حتفال بتسليم مقاليد القيادة الجوية املركزية األمريكية الجديدةك� تم اال 

التقى وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، الشيخ خالد  يوليو،    22. ويف  1جوزيف غاستيالجريجوري جييو، خلفاً للفريق  

بالفريق جريجوري، والقائم باألع�ل يف السفارة األمريكية بالدوحة السف�ة جريتا هولتز، حيث ناقشوا أوجه  ،  العطية

يم بن حمد مع وفد عسكري أم�يك بقيادة رئيس  م� متاأل استعرض  يوليو،    26. أخ�اً يف  2التعاون العسكري ب� البلدين

 .  3عالقات التعاون اإلسرتاتيجي ب� البلدين ،هيئة األركان املشرتكة الج�ال مارك مييل

تأيت هذه الزيارات عىل املستوى العسكري وبشكل متكاثف توحي إىل أن هناك مثة تطور غ� معلن، لكن بشكل عام 

ألف   13يتمركز نحو  طر يف االسرتاتيجية األمريكية يف منطقة الرشق األوسط. حيث  تؤرش تلك الزيارات ملدى أهمية ق

. كلم جنوب غريب الدوحة  30يف قاعدة العديد العسكرية الجوية عىل بعد    -أغلبيتهم من سالح الجو-عسكري أم�يك  

يف الحرب عىل تنظيم    -وسطالتي متثل أكرب حضور عسكري أم�يك بالرشق األ -وتستخدم أم�كا وحلفاؤها قاعدة العديد  

 .  4الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق

 

  

 

 

 الرابط )، 2020/ 30/7(تاریخ الدخول:، 16/7/2020، األناضول، أمیر قطر وقائد "المركزیة األمریكیة" یبحثان التعاون العسكري 1

 الرابط )، 7/2020/ 30، (تاریخ الدخول: 22/7/2020، الخلیج الجدید، أمریكیة في الدوحة حول التعاون العسكري -مباحثات قطریة  2

)،  2020/ 30/7(تاریخ الدخول:،  2020/ 26/7، الجزیرة نت،  أمیر قطر یبحث التعاون اإلستراتیجي مع رئیس ھیئة األركان األمیركیة المشتركة 3
 الرابط 

 املصدر السابق.  4

https://almarsad.co.uk/
https://www.facebook.com/AlMarsad-100191664725346
https://twitter.com/Almarsad_uk
https://www.youtube.com/channel/UCaNhH2ZSleyKvaVsOfoA7lQ
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a/1912735
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a/1912735
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9/%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1-%d9%82%d8%b7%d8%b1-%d9%88%d9%82%d8%a7%d8%a6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d8%a8%d8%ad%d8%ab%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a/1912735
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/2020/7/26/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86
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